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Sí, el futur de Catalunya l’hem de
decidir els catalans
•
•
Votar l’1-O és un acte de
democràcia.

•

L’autodeterminació és un dret recollit a la Declaració Universal
dels Drets Humans: impedir-lo és autoritari i antidemocràtic.
Més del 70% de catalans i catalanes volem decidir lliurement el
nostre futur a les urnes.
L’1 d’octubre votarem en un referèndum legal i vinculant
convocat pel Govern de Catalunya i aprovat pel Parlament.

Sí, cal una República Catalana
•

•
Votar Sí és fer realitat
l’únic canvi possible.

•

Donarà lloc a una nova Constitució, a la substitució de les
velles estructures per nous models més democràtics i a una
Administració moderna.
Reformar la Constitució espanyola és una quimera: cal una
majoria de 2/3 parts al Congrés i al Senat, convocar eleccions,
aprovar la reforma per 2/3 parts de nou i confirmar-la en un
referèndum.
Una nova República és l’oportunitat per a canviar tot allò que no
funciona.

Sí, una Catalunya independent és viable
•

•
Votar Sí és apostar per
un futur més pròsper.

•

Ho afirmen premis Nobel d’economia com Joseph Stiglitz, Finn E.
Kydland o Gary Becker. Institucions com el Deutsche Bank veuen
més pròspera una Catalunya independent que una Catalunya
espanyola.
Som el territori més atractiu del sud d’Europa per a invertir-hi.
L’economia catalana creix per sobre de la mitjana europea. Any
rere any batem el rècord d’exportacions.
Els estats petits, com Dinamarca o Àustria (o com Catalunya), es
gestionen millor: la seva renda per càpita supera la dels països grans.

Sí, serem un país de la Unió Europea
•
•

Votar Sí és tenir veu
pròpia a Europa.

•

Els catalans som ciutadans de la UE des de l’any 1986 i tenim
drets com a ciutadans europeus.
Catalunya és el centre logístic, econòmic i de coneixement més
important del sud d’Europa i és contribuent net de la UE: a
ningú no li interessa que deixem de formar-ne part.
No hi ha cap protocol en cas de secessió d’una part de la UE: per
tant, hi haurà una solució política.
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Sí, podré mantenir la nacionalitat
espanyola
•
•
•

Formar part de la República Catalana no suposarà renunciar a la
nacionalitat espanyola.
Es garantiran els drets lingüístics dels castellanoparlants.
Construirem una nova República inclusiva i acollidora.

Votar Sí és fer un país
per a tothom.

Sí, cobrarem les pensions
•

•
Votar Sí és la garantia
per a millorar les
pensions.

•

Les pensions es garanteixen pels treballadors actius i el seu
salari. Catalunya genera suficients recursos per a garantir-les i
millorar-les.
En els últims anys la Seguretat Social té un balanç positiu a
Catalunya i molt negatiu a la resta de l’Estat.
Aquest 2017 s’esgotarà el fons de reserva. Espanya s’està
endeutant per pagar unes pensions que no pot garantir.

Sí, tindrem més eines per a combatre la
corrupció
•
•
Votar Sí és exigir un
nou Estat transparent
i eficaç.

•

Malauradament, no hi ha cap societat que estigui lliure de
corruptes.
Tenim l’oportunitat de crear un Estat modern i eficaç, amb més
transparència i més controls per a dificultar la corrupció.
Un Estat nou vol dir institucions i lleis que obliguin a una bona
praxi i garanteixin el càstig per als corruptes.

Sí, guanyarem en dignitat i oportunitats
•

•
•
Votar Sí és tenir un
Estat a favor.

Pel sol fet de viure a Catalunya, l’Estat ens maltracta amb menys
inversions, guerra bruta i el menyspreu a la nostra cultura i
institucions.
Pensis com pensis, et mereixes un Govern millor i més just.
Amb un Estat en contra, hem fet un país que funciona.
Administrant tots els nostres recursos, serem un país imparable.

